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1.

LITERATUUR

1. Afgelopen jaar verscheen een rijk geïllustreerd boek van Midas Dekkers over een zeer alledaags onderwerp. Hoe
luidt de titel? De kleine verlossing of de lust van ontlasten
2. In welke stad speelt de roman “De blauwe nacht” van Jan Siebelink? Parijs
3. Uit welk boek is dit de eerste zin: “Misschien komt het door de sneeuw dat ik me ‘s morgens al zo moe voel.”
Hersenschimmen – J. Bernlef
4. Zoek de titels en schrijvers bij elkaar.
a. Geheel de uwe
1. Conny Palmen
b. Dit zijn de namen
2. Renate Dorrestein
c. De boodschapper
3. Marek van der Jagt
d. De geschiedenis van mijn kaalheid
4. Erwin Mortier
e. Een hart van steen
5. Tommy Wieringa
f. Godenslaap
6. Kader Abdolah
a1 , b5 , c6 , d3 , e2 , f4
5. Aan welke categorie schrijvers wordt de Anton Wachterprijs toegekend? Debuterende acteurs
6. Welke van onderstaande romans is niet verfilmd?
a. Het diner – Herman Koch
b. De passievrucht – Karel Glastra van Loon
c. De helaasheid der dingen – Dimitri Verhulst
d. Vaslav – Arthur Japin
e. De ontdekking van de hemel – Harry Mulisch
7. Wie schrijft het Boekenweekgeschenk 2015 onder het motto: “Te gek voor woorden”? Dimitri Verhulst
8. Over welke drie bekende Nederlanders schreef Annejet van der Zijl elk een biografie? Gerard Heineken / Prins
Bernhard / Annie MG Schmidt
9. “De tussentijd” is een gedichtenbundel waarin de schrijfster haar verdriet beschrijft na het verlies van haar
dochter. Wat is de naam van deze schrijfster, die zich hard heeft gemaakt voor het verplichtstellen van
dodehoekspiegels voor vrachtwagens. Anna Enquist
10. Zet de titels en schrijvers van de literaire thrillers bij elkaar.
a. De tranen van Mata Hari
1 Saskia Noort
b. Zondaarskind
2. Simone van der Vlugt
c. De verbouwing
3. Marion Pauw
d. De kraamhulp
4. Esther Verhoef
e. Goudkust
5. Tomas Ross
f. Aan niemand vertellen
6. Suzanne Vermeer
a5 , b3 , c1 , d4 , e6 , f2

2.

PAARDENSPORT

1. Bij polo, een soort hockey te paard, wordt gebruik gemaakt van een bamboe stick met aan het eind een slaghout.
Hoe wordt deze stick genoemd? mallet
2. Tussen Palatijn en Aventijn lag in de klassieke oudheid een grote paardenrenbaan. Hoe heet deze renbaan en in
welke stad is deze gelegen? Circus Maximus in Rome
3. Welke Nederlandse springruiter werd afgelopen zomer tijdens de Wereldruiterspelen in Caen wereldkampioen?
Jeroen Dubbeldam
4. Hoe heet een hindernis bestaande uit twee achter elkaar liggende horizontale balken? oxer
5. Wat wordt bedoeld met de schoft van het paard ? schouder
6. Anky van Grunsven is Nederlands meest succesvolle amazone. Met welke twee paarden boekte zij de grootste
successen. Bonfire + Salinero
7. In Wenen in de Hofburg bevindt zich de Spaanse Rijschool. Welk paardenras wordt hier gebruikt? Lipizzaner
paarden
8. Bij de drafsport zit de ruiter niet te paard. Hoe noemt men het voertuig waarop de ruiter zit? sulky
9. De Grand National is een driedaags Brits paardensportevenement dat sinds 1836 gehouden wordt. In welke
plaats vindt dit evenement plaats? Aintree bij Liverpool
10. Hoe noemt men bij dressuuroefeningen een verzamelde draf op de plaats? piaffe
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3.

BREINBREKERS
1. Test uw spellingkennis
I. a. Penetentiaire inrichting
b. Penitentaire inrichting
c. Penitentiaire inrichting
II. a. Excesief
b. Excessief
c. Exessief
III. a. Hunebed
b. Hunenbed
c. Hunnebed
2. Een droedel is een expressieve tekening van een woord dat zo geschreven is dat het een
aangeduide zaak uitbeeldt. Een voorbeeld: DA CA = CANADA
a. tje tje = dubbeltje of tweetjes
b. dr = dropje
je
c. (x-s)(b-u) = ik bemin u boven alles
alles
3. Hoe kun je acht achten bij elkaar optellen om het getal 1000 te krijgen? 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
4. Vergroot uw woordenschat
I. Emaceratie betekent:
a. afwijking
b. eerbiedwaardigheid
c. vermagering
II. Prodigieus betekent:
a. bovenmatig
b. oplettend
c. waardig
III. Gargantuesk betekent:
a. overdadig
b. seksueel getint
c. wanstaltig
5. Boven een badkuip hangen drie verschillende kranen. Met de kleinste kraan kan het bad in 20
minuten gevuld worden, met de middelste kraan in 12 minuten en met de grootste kraan in 5
minuten. Hoe lang duurt het om het bad te vullen met de drie kranen samen? 3 minuten (1/20 +
1/12 + 1/5 = 1/3 per minuut)
6. Cryptogrammen
a. Watergevecht (7 letters) Aquarel b. Journalistieke hulpcampagne (8 letters) Redactie
7. Zet tussen de cijfers 0 1 2 3 4 5 6 7 twee mintekens en twee plustekens en wel zodanig dat de
uitkomst gelijk is aan nul. 0 + 1 – 23 – 45 + 67 = 0 of 0 – 1 + 23 – 45 – 67 = 0
8. Van welke politicus is dit een anagram?
a. Kamertrut Mark Rutte
b. Erg wrede list Geert Wilders
9. Achterhaal de pincode van vier cijfers. Het totaal van de cijfers is 26. Het zijn vier verschillende
cijfers. Het derde cijfer is twee keer zo groot als het eerste cijfer. Het vierde cijfer is gelijk aan het
derde cijfer plus 1. 4589
10. Voeg tussen de twee gegeven woorden een nieuw woord in dat zowel met het eerste als het
tweede woord een nieuw woord vormt.
a. gal MEN tor
b. sport HAL ter / sport EN ter / sport FIETS ter / sport TAS ter
c. spie GEL ach

4. DE BAL IS NIET ALTIJD ROND
1. Voetbal 2. Rugby
3. Waterpolo
Squash
9. Jeu de boules/ petanque

5.
1.
2.
3.

4. Basketbal
5. Honkbal 6. Poolbiljart
10. American Football

7. Hockey

8.

INSECTEN
De neushoornkever behoort tot de bladsprietkevers. Hoe heten de witte larven van de bladsprietkever?
Engerlingen
Grote bijen met een wat langere beharing, waardoor ze ook in koudere streken kunnen overleven, duiden we
aan met een andere naam. Welke ? Hommels
Welke profeet overleefde zijn verblijf in de woestijn door het eten van zgn. “fruits de terre” zoals sprinkhanen
met wilde honing? Johannes de Doper
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

6.

De Papilio machaon komt voornamelijk voor in bloemrijke landschappen en de rupsen voeden zich met
schermbloemige planten. Wat is de Nederlandse naam van deze vlinder? Koninginnenpage
De meeste mierensoorten paren vaak op warme dagen na een regenbui. Waar gebeurt dat?
A. vliegend in de lucht.
B. in aparte “kamertjes” middenin de mierenhoop. C. in een speciaal hiertoe
gegraven gangetje in de grond buiten het mierennest D.bij het nieuw gebouwde nest
De strontvlieg legt zijn eitjes in verse koeienstront. Wat eet die vlieg? Bloemennectar en kleine insecten
Eten eikenprocessierupsen overdag of ’s nachts? ‘s Nachts
Met welk lichaamsdeel halen insecten adem? Achterlijf of tracheeën
Welke bewering is juist?
A. wespen maken hun huizen van was.
B. een wesp verliest zijn angel na het steken.
C. wespen eten insecten.
D. wespen maken honing.
E. bij wespen steken zowel de vrouwtjes als de mannetjes.
Waar bevinden zich de gehoororganen bij krekels? Aan de poten

MYTHEN EN SAGEN

1. Hoeveel werken kreeg Herakles als boetedoening opgedragen door de koning van Mycene? 6,9,of 12?
2. Hoe luidt de naam van de tovenaar en Keltische druïde die volgens de sage een rol heeft gespeeld in het leven
van Koning Arthur? Merlijn
3. Hoe heet in de Noordse mythologie het dodenrijk dat alleen is voorbehouden aan doden die eervol in de strijd zijn
gesneuveld? Walhalla
4. De Grieken en Romeinen hebben verschillende namen voor dezelfde god. Zet de juiste namen bij elkaar:
a. Aphrodite
1. Mercurius
b. Hera
2. Juno
c. Hermes
3. Venus
d. Poseidon
4. Jupiter
e. Zeus
5. Vulcanus
f. Ares
6. Neptunus
g. Artemis
7. Mars
h. Hephaistos
8. Diana
a3 , b2 , c1 , d6 , e4 , f7 , g8 , h5
5. Hoe heet de oppergod uit de Germaanse mythologie? Wodan
6. Welke dame reed volgens de legende, alleen bedekt door haar blonde haar, op haar schimmel door de straten
van de stad Coventry? Lady Godiva
7. In welke Friese sage spelen volle goudkleurige graankorrels een belangrijke rol? Het vrouwtje van Stavoren
8. In de Griekse mythen komen zowel een gevleugelde man als een gevleugeld paard voor. De naam van de man is
Icarus, hoe luidt de naam van het gevleugelde paard? Pegasus
9. Naar welke Romeinse god is zaterdag vernoemd? Saturnus
10. “Westenschouwen, Westenschouwen,
Het zal je berouwen, dat je genomen hebt mijn vrouwe.
Westenschouwen zal vergaan, alleen de toren zal blijven staan”
Over welke speciale vrouw gaat deze sage? Zeemeermin

7.

BRAZILIE
1. Wie is de architect van de kathedraal en het Nationaal Congres in Brasilia? (Oscar) Niemeyer
2. De munteenheid van Brazilië is de Real. Er is papiergeld, maar er zijn ook munten. Naast de Real zijn er
munten van 50, 25 en 10 eenheden. Hoe wordt deze eenheid genoemd? Centavo(s)
3. Het boek “de Alchemist” verscheen in 1988 in het Portugees. Het werd vele malen vertaald en kwam in 74
landen op de eerste plaats van de best verkochte boeken. Welke Braziliaanse schrijver schreef dit boek?
Paulo Coelho
4. Helder Camara was, in de jaren 70, een symbool van de strijd tegen de armoede. Wat was zijn functie?
Katholieke Bisschop
5. Grote Braziliaanse steden hebben aan de rand krottenwijken waar mensen illegaal en in erbarmelijke
omstandigheden wonen. Wat is de Portugese naam voor deze sloppenwijken? Favela’s
6. Drie Brazilianen werden ooit wereldkampioen in de Formule 1. Een van hen kwam om het leven bij een
crash op het circuit van Imola tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994. Hoe heette hij? Ayrton Senna
7. Candomblé stamt uit de oude slaventijd van Brazilië. Wat is het?
a. Een gerecht b. Een drank c. Een godsdienstige beweging d. Een slaaf e. Een tovenaar
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8. De Pelourinho is een van de oudste stadscentra van Brazilië. In welke stad ligt deze wijk? Salvador de
Bahia / San Salvador
9. Manaus is een stad in de binnenlanden van Brazilië, gelegen aan de samenvloeiing van twee grote rivieren.
Welke rivieren? Rio Negro en Amazone (Rio Solimoes)
10. Twee tegenstanders proberen elkaar met ritmische dansen, vechten en schoppen op straat in een kring
(ronda) te verslaan. Hoe heet deze vecht-danssport in Brazilië? Capoeira

8.

IN DE BONEN
1. Kievitsbonen (borlottibonen, pintobonen)

2. Monstransbonen (heilige boontjes, Hemelvaart
boontjes) 3. Groene mungo bonen (katjang) 4. Rode nierbonen (kidney bonen)
5. Zwarte bonen
(schildpadbonen) 6. Adukibonen (rode boontjes) 7. Rode Linzen
8. Bruine bonen
9. Sojabonen 10. Calypso bonen (yin-yangbonen, cocobonen, orkabonen)

9.

SCHILDERKUNST

1. Frans Hals (Regentessen van het Oudemannenhuis)
2. Jeroen Bosch (De kruisdraging)
3. Carel Fabritius (Het puttertje)
4. René Margritte (Ceci n’est pas une pipe)
5. Claude Monet (Impression, soleil levant)
6. Jan van Eyck (Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw)
7. Piet Mondriaan (Molen bij zonlicht)
8. Diego Velázquez (De overgave van Breda)
9. Salvador Dalí (The Persistence of Memory)
10. Pieter Breugel (Kinderspelen)

10. EERSTE WERELDOORLOG
1. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gebruik gemaakt van een houwitser kanon, vernoemd naar de vrouwelijke
eigenaar van het staalconcern dat dit wapentuig vervaardigde. Hoe werd dit kanon genoemd? Dikke Bertha
2. Naast houwitsers werd bij het bombardement van Luik op 9 augustus 1914 gebruik gemaakt van een andere
“bommengooier”. Wat is de naam ervan? Zeppelin
3. Geef de naam van de oud-strijder en schrijver van een van de bekendste oorlogsboeken over de Eerste
Wereldoorlog met de titel “Im Westen nichts neues”? Erich Maria Remarque
4. Bij welke rivier werd het Duitse leger tijdens de veldtocht in Frankrijk tot staan gebracht in september 1914?
Marne
5. Het gebruik van strijdgas in de Eerste Wereldoorlog is berucht. Na traangas werd eerst chloorgas ingezet en
vervolgens fosgeen. Welk gas werd tenslotte in juli 1917 bij Passendale gebruikt? Mosterdgas (yperiet)
6. Wat was de Engelse bijnaam van de zeer gevreesde en bewonderde Duitse jachtvlieger Manfred von Richthofen?
Red Baron
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7. In Compiègne werd op 11 november 1918 de Duitse capitulatie getekend. In welke accommodatie vond deze
bijeenkomst plaats? Treinwagon (clairiere de l’ armistice)
8. Welke zaken zijn bekend geworden door de Eerste Wereldoorlog?
a. maandverband
waar – niet waar
b. theezakjes
waar – niet waar
c. zomertijd
waar – niet waar
d. de ritssluiting
waar – niet waar
9. Wat is de naam van het in Ieper gelegen monument voor vermiste Britse strijders uit de Eerste Wereldoorlog,
waar elke avond om 20.00 uur door klaroenblazers de “Last Post” wordt gespeeld?
Menenpoort
10.Hoe hielden de Duitsers vluchtende Belgen tegen bij de grens van het neutrale Nederland? Met de dodendraad
(prikkeldraad onder hoogspanning)

11. ACTUALITEIT
1. Tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal 2014 overleed op 7 juli een voetballer die door velen als een legende
wordt gezien. Wat was zijn naam? Di Stefano
2. In juli jl. nam de Anglicaanse kerk in York (GB) een besluit over een, tot dan toe, zeer omstreden onderwerp. Wat
is dit onderwerp?
a. Het priesterschap voor vrouwen werd ingevoerd
b. Het priesterschap voor homo’s en lesbiennes werd ingevoerd
c. Vrouwen kunnen voortaan bisschop worden
d. Homo’s en lesbiennes kunnen voortaan bisschop worden
e. Gescheiden personen kunnen voortaan priester worden
f. Gescheiden personen kunnen voortaan bisschop worden
3. Tijdens de Nationale Conventie van de Junior Chamber Nederland 2014 werd een keynote-speaker ingevlogen
voor $ 200.000.-. Wie was deze gewichtige spreker? Al Gore
4. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag 2014 stond een fractieleider met de mond vol tanden
omdat hij geen tegenbegroting kon laten zien. Van welke partij was deze fractievoorzitter? Socialistische Partij
5. De Engelse profgolfer Andy Sullivan sloeg tijdens de KLM-open 2014 een “hole-in-one”. Welke prijs won hij
daarmee? Ruimtereis
6. In augustus jl. vluchtte een religieuze etnisch-Koerdische groep vanuit Sinjar de bergen in om te ontkomen aan
slachtpartijen van Isis (het Islamitisch kalifaat) dat in Iraak actief is. Wat is de naam van de godsdienst van deze
groep mensen? Jezidisme of yezdanisme
7. Op welke wijze wil Delphine Boël, vermeende bastaarddochter van ex-koning Albert van België, haar familierelatie
met Albert bewijzen? DNA-test van Albert
8. Sinds juli vindt in het Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling plaats van ondermeer schilderijen en
beeldhouwwerk verzameld vanaf de jaren zeventig door een familie. Wat is de naam van die familie? Sanders
9. Nadat zijn begroting werd afgekeurd door de Nederlandse regering, reageerde premier Eman van Aruba met een
opvallende persoonlijke protestactie. Hoe? Hongerstaking
10. Frans Timmermans is vice-voorzitter van de Europese Commissie onder voorzitter Juncker. Voor welke
belangrijke post binnen de Europese Commissie is hij commissaris? (Betere) Regulering

12. DE “LIVE-VRAAG”: SLAGWERK
1.

2.

3.

Hoe heet de drummer van de Rolling Stones?
a. Ringo Star
b. Charlie Watts
c. Keith Richards
De toetsen van een vibrafoon zijn gemaakt van
a. hout
b. metaal
c. kunststof
Welk deel van het hedendaagse drumstel is gebaseerd op Afrikaanse trommels?
a. basdrum
b. snaardrum
c. tom-tom
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4.

Geef de naam van de internationaal bekende percussiegroep die optrad tijdens de sluitingsceremonie van de
Olympische Zomerspelen in 2012 in Londen. Ze zijn ook bekend door hun optreden in commercials voor CocaCola en Toyota. Stomp
5.
Onderstaande instrumenten zijn kenmerkend voor muziekstijlen uit diverse gebieden. Welk instrument hoort bij
welk gebied?
a. Afrika
1. Conga
b. Brazilië
2. Tabla
c. Cuba
3. Djembee
d. India
4 .Surdo
a3 , b4 , c1 , d2
6.
Een “quadrupe” is een beugel met meerdere trommels, die men al lopend kan bespelen. Dit instrument wordt
vooral gebruikt in
a. Nederlandse harmonieorkesten
b. Duitse fanfareorkesten
c. Caribische brassbands
d. Salsabands
e. Drumbands
7. De Schotse Evelyn Glennie is ’s werelds eerste fulltime solo-percussionist in klassieke muziek. Ze heeft in ruim
40 landen opgetreden. Bijzonder aan haar is dat zij een handicap heeft. Welke handicap?
a. ze is blind
b. ze is doof
c. ze mist een hand
8.
“Played-a-Live” is een wereldhit geweest in 2001 van de beroemde slagwerkgroep
a. Slagerij van Kampen
b. Safri Duo
c. Medicamento
9.
Een “cajón” is een speciaal houten instrument (kist met daarin een snarenmatje) waar de speler zittend op
trommelt met zijn handen. Uit welk land stamt de cajón oorspronkelijk?
a. Bahamas
b. Mexico
c. Peru
d. Tahiti
10. Welk instrument heeft het grootste toonbereik?
a. xylofoon
b. marimba
c. vibrafoon
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